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  قديمي ترين ترجمه  هندسه اقليدس درايران قديم
فرهنگ غني ايران زمين در سرزمين پهناوري پديد آمد كه ايـران امـروزي تنهـا بخـشي از آن را                     

نگ ايراني پس از گـذر چنـدين سـده در جـاي جـاي               حتي امروزه نيز آثار قومي و فره      . تشكيل مي دهد  
در شـمال كوههـاي     (سرزمين باستاني از جمله در شام و بويژه بين النهرين ، در تبت ، در استياي شمــالي                 

وبسياري از نواحي ديگر كه بررسي آن خارج از حوصله ) واقع درگرجستان كنوني( واستياي جنوبي) قفقاز 
ئل شدن محدوده كنوني ايران براي بررسي تاريخ فرهنـگ و علـوم ايرانـي               اين مقال است،وجود دارد،لذا قا    

در بررسـي تـاريخ رياضـيات       .بدون توجه به محدوده قديم ناقص و به دور از واقيت هاي علمي خواهد بود              
ايران نمي توان از قديمي ترين ترجمه آثار رياضي جهان قديم كه در نقاط مختلف ايـران قـديم صـورت                      

يكي از آثار رياضي كه حدود هزار سال پـيش در           . ويژگي هاي خاص خود است ،ياد نكرد      گرفته و داراي    
) يوناني شده آن بـه صـورت ماگيـستروس اسـت        ( مغ  . ايران ترجمه شد هندسه اقليدس بود كه توسط گ        

  . ترجمه شده است)دهم و يازدهم ميالدي.( ش. رياضيدان و دانشمند سده چهــارم  و  پنجم ه
از مرزهاي هند در شرق تـا  :  ايران قديم  (در شمال غرب ايران قديـم      .) م990. (ش . ه 369او بسال   

) بين النهرين و شام در غرب و ازشمال كوههاي قفقاز تا سواحل جنـوبي خلـيج فـارس و دريـاي عمـان                        
 و  وي در طول دوران تحـصيل     . او برادر زاده بهرام پهلواني سپهساالر آن ديار بود        . درسواحل ارس متولد شد   

كليه علوم زمان خود را مورد بررسي و مطالعه قرار داد و از دانش چند            ” در سالهاي بعد منابع يوناني و تقريبا      
پـس از حملـه   ). رياضيات ،پزشكي، ادبيات يونان، فلسفه، فن بيان،  الهيات و غيره      (جانبه برخوردار گرديد    

در .) م1058.(ش.ه437وفـاتش بـه سـال           . ردبيزانس به زادگاه او، وي به منطقه شمال بغداد  نقل مكان ك            
  . حسن قلعة كنوني بوقوع پيوست

.  ش. اين اثر معروف در سده سـوم ه       . شهـرت اين رياضيــدان  به علت ترجمه هندسه اقيدس است         
مترجمان پدر و پسر بن   (توسط پزشكان آشوري از يوناني به آشوري و سپس به عربي ترجمه شد              .) نهم م ( 

 توسط آتالرد از يك نـسخه عربـي بـه التـين             1120 اقليدس در اروپا نخستين بار در سال         هندسه). اسحاق
  1051ترجمه اي كه توسط ماگيستروس بـسال            .  از يوناني ترجمه شد    1533متن كامل در سال     . ترجمه شد 

  .از يوناني صورت گرفت” انجام شد مستقيما
از جمله تعريـف    .  ها با متن يوناني است     جالب توجه اين است كه اين ترجمه  داراي برخي اختالف          

در مـتن يونـاني وجـود    ) بين دو نقطه قرار دارد(تعريف خط راست    .  متن يوناني در ترجمه جا ندارد      6 و   5
و به همين سان    . خط راست كوتاه ترين خط بين دو نقطه است در يوناني وجود ندارد            (تعريف چهارم   . ندارد

برخـي از   (ه آن وجود دارد و اين نكته جالـب و قابـل توجـه اسـت                 چند اختالف بين متن يوناني و ترجم      
  ).تعاريف  در نسخه ترجمه موجود اما در متن يوناني وجود ندارند

. يك نسخه قديمي از اين ترجمه در سالهاي اخير كشف شده كه داراي يك بخش ضميمه مي باشـد    
يك نمونـه از آن در      . ( ارائه مي شود   در اين بخش مسايل جالبي پيرامون كاربردهاي رياضي در زمان قديم          

ترجمه اقليدس در مشرق زمين داراي اهميت خاص خـود چـه از نظـر زمـان                 ). اختيار نگارنده سطور است   
بدون شك فعاليت هاي اين متـرجم  . ترجمه و چه محتواي ترجمه و برخي تفاوت ها با متن يوناني مي باشد             

شگاه اختصاصي خود در تحول و ترقي آتي علوم رياضيات          و رياضيدان در زمينه رياضيات بويژه تأسيس دان       
بـويژه ضـميمه   . در سده هاي بعدي چه در ايران وچه در سرزمين هاي  همسايه نقش مهمـي داشـته اسـت            

كه به هندسه اقليدس اضافه شده گوياي وضعيت علم رياضـي درآن برهـه از تـاريخ                 ” كاربردهاي رياضي “
  . بود) نمقارن حمالت تركان سلجوقي و مغوال(


